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PARTICIPANTES DA UNIVERSAL ROBOTS ACADEMY - TERMOS DE USO 
 

1. FINALIDADE E ESCOPO 

1.1 A Universal Robots Academy (o "Programa") é uma plataforma de treinamento online oferecida 
pela Universal Robots A/S, uma empresa constituída na Dinamarca, cujo tem seu endereço regis-
trado na Energivej 25, 5260 Odense S, Dinamarca, sob o número de pessoa jurídica 29138060; 
("Universal Robots") para você como indivíduo ou entidade (o "Participante"). 

1.2 Estes termos de uso criam um contrato entre o Participante e a Universal Robots (o "Contrato"). 
Ao clicar em "Criar conta", o Participante confirma o seu entendimento e aceitação do Contrato.   

1.3 Este Contrato regula o uso do Programa pelo Participante, através do qual o Participante pode rea-
lizar módulos de e-learning de treinamento online, obter informações educacionais e fazer parte de 
treinamentos presenciais acomodado e disponibilizados pela Universal Robots e Sócios Autorizados 
da Universal Robots Academy (os "Sócios").   

2. ALTERAÇÕES DE CONTRATO E CONTEÚDO 

2.1 A Universal Robots reserva-se o direito de, a qualquer momento, modificar este Contrato e adicionar 
termos ou condições novos ou adicionais ao uso do Programa pelo Participante. Tais modificações 
e termos e condições adicionais entrarão em vigor imediatamente e serão incorporados a este Con-
trato. O uso continuado do Programa pelo Participante será considerado como aceitação do mesmo. 

2.2 A Universal Robots se reserva o direito de, a qualquer momento, estender ou limitar o escopo do 
Programa ou modificar sua funcionalidade. 

3. CONTA 

3.1 Para obter acesso ao Programa, o Participante precisa estabelecer uma conta, que inclui um nome 
de usuário e uma senha (a "Conta"). O Participante compromete-se a acessar apenas o Programa 
através desta Conta. 

3.2 O participante é responsável por todas as atividades que ocorrem na conta. 

3.3 A Universal Robots tem o direito de modificar, retirar e negar o acesso de qualquer Participante ao 
Programa a qualquer momento.  

4. TREINAMENTO PRESENCIAL 

4.1 Os participantes poderão comprar treinamentos presenciais (o "Curso de Treinamento") regis-
trando-se nesse Curso de Treinamento através do Programa (o "Registro"). Os cursos de treina-
mentos presenciais serão oferecidos tanto pela Universal Robots Academy quanto por seus parcei-
ros.  

4.2 Depois que um participante concluir o registro, uma vaga no treinamento será reservada. Depen-
dendo do local onde o treinamento será realizado, as faturas referentes aos treinamentos serão 
emitias pelo escritório regional da Universal Robots e não pela Universal Robots A/S. 

4.3 Para pagamentos com cartão de crédito, será realizado um "bloqueio" no cartão do valor total devido 
no momento do registro. O pagamento será debitado dentro de 7 dias após a realização da matrí-
cula. 



 

Página 2 de 6 
Versão 1.1 – Marcha de 2020 |Universal Robots Academy Termos de uso   
 

 
 

4.4 Para pagamentos por fatura, as condições de pagamento deverão ser liquidadas em oito (8) dias. A 
confirmação da disponibilidade da vaga será emitida ao participante após o recebimento do paga-
mento pela Universal Robots.    

4.5 Todos os cursos de treinamento serão realizados em conformidade com as regras de conduta da 
Universal Robots aplicáveis nas instalações de treinamento. Para a segurança de todos os partici-
pantes, o não cumprimento das diretrizes e regras de segurança da Universal Robots no treinamento 
pode resultar em afastamento. 

4.6 Um participante pode cancelar o treinamento e obter um reembolso total se o cancelamento for 
recebido pela Universal Robots Academy o mais tardar cinco (5) dias antes do início do treinamento. 
Se o cancelamento for recebido com menos de cinco (5) dias úteis antes do início do treinamento, 
o participante receberá 50% do valor do curso. No caso de um participante não compareça no 
treinamento sem cancelamento prévio, será cobrado o valor total. 

4.7 A Universal Robots pode cancelar o treinamento, dando aos participantes, aviso prévio de duas (2) 
semanas, quando tal aviso prévio for possível. Se a Universal Robots cancelar um treinamento, o 
participante poderá, mediante essa notificação, solicitar um reembolso da taxa do curso ou reagen-
dar o treinamento. A Universal Robots não será responsável por quaisquer outras despesas ou custos 
incorridos pelos participantes devido ao cancelamento. 

4.8 Os termos de pagamento, diretrizes e cancelamento acima mencionados são aplicáveis apenas aos 
cursos de treinamento realizados pela Universal Robots Academy. Para treinamento realizado por 
parceiros, os participantes devem entrar em contato com o parceiro específico para obter infor-
mações sobre seus termos específicos de pagamento e cancelamento. As condições de pagamento 



 

Página 3 de 6 
Versão 1.1 – Marcha de 2020 |Universal Robots Academy Termos de uso   
 

 
 

do parceiro não estão sob o controle da Universal Robots e a Universal Robots não é responsável 
pelos termos definidos pelos parceiros. 

5. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

5.1 Qualquer material de treinamento, software, diretrizes, informações técnicas, conteúdo, dados, ima-
gens ou outros materiais fornecidos pela Universal Robots no programa ou durante o treinamento 
(o "Conteúdo") são todos direitos de propriedade da Universal Robots. O Conteúdo é protegido por 
direitos de propriedade intelectual e inclui direitos autorais, patentes, marcas comerciais, direitos de 
design, direitos de banco de dados, segredos comerciais, o conhecimento geral das técnicas e todas 
as outras informações confidenciais protegidas pelas leis da Dinamarca, quaisquer outras jurisdições 
ou tratados. 

6. DISPONIBILIDADE DO SITE 

6.1 A critério da Universal Robots, o Programa é disponibilizado apenas para os Participantes seleciona-
dos.  

6.2 Para fins de acesso ao Programa, o Participante deve ter um registro válido para efetuar login.  

6.3 A Universal Robots pode usar as informações do domínio IP para analisar tendências, administrar o 
site, rastrear o movimento dos usuários e reunir informações demográficas amplas para uso agre-
gado ou usos administrativos da Universal Robots Academy. As informações de domínio IP coletadas 
pela Universal Robots podem estar vinculadas a informações de identificação pessoal.  

7. LINKS PARA SITES DE TERCEIROS 

7.1 O Programa pode conter links para outros sites. Os links para outros sites irão permitir que os 
usuários saiam do Programa.  

7.2  Os sites vinculados não estão sob o controle da Universal Robots e a Universal Robots não é res-
ponsável por nenhum conteúdo de qualquer site vinculado ou qualquer link contido em um site 
vinculado, ou por quaisquer alterações ou atualizações desses sites.  

7.3  A Universal Robots está fornecendo esses links apenas para fins de conveniência, e a inclusão de 
qualquer link não implica no aval da Universal Robots.  
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8. LICENÇA PARA USAR O CONTEÚDO 

8.1 A Universal Robots concede ao Participante uma licença não exclusiva, intransferível, sem royalties, 
sem pagamento e revogável para usar o Conteúdo para uso pessoal e interno do Participante. A 
Universal Robots mantém e reserva todos os direitos de propriedade intelectual não expressamente 
concedidos neste Contrato.  

9. RESTRIÇÕES AO USO DO CONTEÚDO 

9.1 O Participante concorda em não (nem permitir, autorizar ou ajudar terceiros) a descompilar, fazer 
engenharia reversa, desmontar, modificar ou traduzir o Conteúdo ou tentar derivar código fonte, 
segredos comerciais ou conhecimento técnico do Conteúdo e do Programa. 

9.2 Além disso, o Participante concorda em não sublicenciar, fazer uma rede, arrendar, vender, distri-
buir, divulgar, exibir publicamente, publicar, reproduzir, criar trabalhos derivados com base em, 
atribuir ou transferir o Conteúdo, no todo ou em parte, para qualquer pessoa ou outra entidade sem 
o consentimento prévio por escrito da Universal Robots. 

9.3 O Participante compromete-se a não usar o Conteúdo de maneira inconsistente com a propriedade 
do Conteúdo pela Universal Robots. Isso inclui, sem limitação, contestar a propriedade do Conteúdo 
pela Universal Robots, a validade da propriedade intelectual e dos direitos de patente da Universal 
Robots, a validade das licenças concedidas neste Contrato e a exploração dos direitos de propriedade 
intelectual da Universal Robots durante ou após a rescisão deste Contrato.  

10. FEEDBACK 

10.1 O participante é incentivado a fornecer à Universal Robots sugestões, comentários ou outras avali-
ações que o participante tenha aprendido ou coletado em relação ao conteúdo fornecido pela Uni-
versal Robots (o "Feedback"). Isso inclui resultados de testes, dados de erros, bugs, relatórios e 
outras informações relacionadas à avaliação do Conteúdo pelo Participante, independentemente da 
forma pela qual ele foi coletado. 

10.2 O Participante concorda em não fornecer à Universal Robots feedback que viole qualquer obrigação 
de confidencialidade devida a terceiros ou viole os direitos de propriedade intelectual de terceiros 
ou qualquer outra lei aplicável. 

10.3 O Participante concede à Universal Robots todos os direitos e a propriedade do Feedback, incluindo 
qualquer propriedade intelectual aqui contida, sem nenhum custo. A Universal Robots tem o direito, 
mas não é obrigada, a usar, incorporar, reproduzir, licenciar e distribuir o Feedback para qualquer 
finalidade, sem nenhuma obrigação de qualquer tipo para com o Participante.  

11. DESENVOLVIMENTO INDEPENDENTE E RESÍDUOS 

11.1 O Participante detém todos os direitos de propriedade intelectual de sua Contribuição.  

11.2 O Participante concede à Universal Robots, e a qualquer empresa ou afiliada do grupo Universal 
Robots. uma licença mundial, livre de royalties e não exclusiva para usar, modificar, distribuir e 
sublicenciar qualquer Contribuição enviada pelo Participante em conexão com o uso do Programa 
para qualquer objetivo. A licença é concedida sem qualquer compensação ou obrigação para o Par-
ticipante. 
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11.3 A Universal Robots tem o direito de usar o Feedback do Participante e os resíduos resultantes da 
Contribuição do Participante, desde que não divulgue as informações confidenciais do Participante, 
exceto conforme permitido de acordo com este Contrato. 

12. CONFIDENCIALIDADE 

12.1 A Universal Robots pode fornecer ao Participante acesso a informações não públicas, incluindo da-
dos, software, especificações e diretrizes relacionadas ao Conteúdo e Universal Robots (as "Infor-
mações Confidenciais"), consideradas confidenciais e proprietárias da Universal Robots. 

12.2 O Participante compromete-se a não divulgar Informações Confidenciais a terceiros, incluindo afili-
adas ou subsidiárias, sem o consentimento prévio por escrito da Universal Robots. 

12.3 Além disso, o Participante compromete-se a não usar nenhuma Informação Confidencial para qual-
quer finalidade fora do escopo do Programa, exceto com a permissão prévia por escrito da Universal 
Robots.  

13. INDENIZAÇÃO 

13.1 O Participante indeniza e concorda em defender a Universal Robots, seus distribuidores e agentes 
de vendas contra toda e qualquer ação, ação e reivindicação e isenta-se de toda e qualquer respon-
sabilidade, dano, perda, custo e despesa (incluindo honorários advocatícios e profissionais razoáveis) 
resultantes ou surgir do uso do Conteúdo pelo Participante de maneira inconsistente com este Con-
trato.  

13.2 A Universal Robots irá indenizar, defender e isentar o Participante de todas as reclamações contra 
o Participante decorrentes do Conteúdo que viole um direito de propriedade intelectual no país onde 
o Conteúdo é inicialmente entregue, desde que o Participante notifique prontamente a Universal 
Robots por escrito, assista em a investigação ou defesa da reivindicação e permite que a Universal 
Robots seja a única responsável e controle a defesa e solução de tal reivindicação. 

14. SEM GARANTIAS 

14.1 O Programa e o Conteúdo fornecidos pela Universal Robots abaixo são fornecidos "no estado em 
que se encontram" e o Programa está sujeito a alterações. A Universal Robots e seus fornecedores 
renunciam a todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, sem limitação, garantias implíci-
tas de comercialização, adequação a um propósito específico ou não violação.  

15. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

15.1 Na extensão máxima permitida pela lei vigente, em nenhum caso a Universal Robots ou seus forne-
cedores serão responsáveis por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou consequentes 
decorrentes de ou relacionados a este Contrato ou ao uso do Programa pelo Participante. A Universal 
Robots se isenta terminantemente de toda e qualquer responsabilidade pela conduta de seus par-
ceiros.  
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16. LEIS DE CONTROLE DE EXPORTAÇÃO E AUDITORIA 

O Participante concorda em cumprir todas as leis e regulamentos vigentes de controle de comércio 
exterior e controle de exportação, bem como todas as sanções econômicas e comerciais, incluindo, 
entre outras, as impostas pelos Estados Unidos ("EUA") ou pela União Europeia ("UE") ou qualquer 
um dos seus estados membros. O Participante não deve exportar ou reexportar qualquer parte do 
Conteúdo recebido da Universal Robots em conexão com este Programa, para qualquer país, enti-
dade ou pessoa, exceto em conformidade com as leis de exportação aplicáveis. Tais regulamentos 
e leis incluem, entre outros, o Regulamento (CE) nº 1334/2000 do Conselho, o Regulamento de 
Administração de Exportação dos EUA, o Regulamento Internacional de Tráfico de Armas, bem como 
os programas Nacionais Especificamente Designados e Pessoas Bloqueadas (conforme esses termos 
são definidos no Código de Regulamentos Federais dos Estados Unidos). 

16.1 A Universal Robots terá o direito, às suas próprias custas, de auditar a conformidade do Participante 
com os termos deste Contrato. 

17. PRAZO E RESCISÃO 

17.1 Este Contrato continuará em vigor até que seja rescindido pelo Participante ou pela Universal Robots, 
conforme estabelecido abaixo.  Quaisquer termos que, por sua natureza, devam continuar sobrevi-
verão a esse término. 

17.2 A Universal Robots pode rescindir ou suspender imediatamente este Contrato e todos os direitos e 
licenças concedidos pela Universal Robots a seu exclusivo critério, a qualquer momento, por qual-
quer motivo, com aviso prévio da Universal Robots. 

17.3 O Participante pode rescindir este Contrato a qualquer momento, interrompendo o acesso do Parti-
cipante ao Programa e o uso de todo o Conteúdo. 

17.4 Após a rescisão deste Contrato, todos os direitos e licenças aqui concedidos expiram imediatamente 
e o Participante deve interromper o uso de todo o Conteúdo e excluir permanentemente todo o 
Conteúdo em sua posse. 

18. LEI EM VIGOR 

18.1 Este Contrato será regido pelas leis da Dinamarca, excluindo suas disposições sobre conflitos de leis 
e a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda de Mercadorias. 
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